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Dokum ent „Maryja w  Bożym planie i w  komunii świętych” - 
owoc wieloletniej pracy Grupy z Dombes został przyjęty z dużym 
zainteresowaniem w środowisku mariologicznym i ekumenicznym. 
Pierwsze komentarze, przychylne, ale zarazem krytyczne, świadczą
0 tym, że nadchodzi czas, aby w sposób systematyczny i oficjalny 
prowadzić dialog na temat Maryi. Coraz bardziej staje aktualne, ale 
także zobowiązujące!, pytanie Jana Pawła II: Dlaczego nie mieliby
śm y wszyscy razem patrzeć na Nią  [Maryję] jako na naszą wspólną 
Matkę, która modli się o jedność rodziny Bożej i która wszystkim  
„przoduje” na czele długiego orszaku świadków wiary w  jedynego 
Pana, Syna Bożego, poczętego w  Jej dziewiczym łonie za sprawą Ducha 
Świętego

Co dalej z uzgodnionym dokumentem? N a pewno będzie przed
miotem wnikliwych analiz w  teologicznych debatach. Niemniej jed
nak, należałoby życzyć, aby wspólnie odczytane prawdy o M atce 
Pana weszły w  „krw ioobieg” refleksji wiary uczniów Chrystusa. 
Teologia ekumeniczna, także mariologia ekumeniczna, potrzebuje 
recepcji ze strony chrześcijańskich wspólnot2. Troska o jedność chrze
ścijan należy dzisiaj do najważniejszych elem entów  duchowości 
maryjnej. Trudno raczej czcić M atkę Pana i nie doświadczać „bólu” 
serca z powodu ciągłych podziałów między chrześcijanami, ucznia
mi Jezusa Chrystusa. Nie można czuć się „w porządku” jeśli nasze 
słowo o Maryi dzieli, zamiast łączyć. Nie można zamykać się przed 
świadectwem wrażliwości wiary, którą dają bracia innych Kościołów
1 W spólnot chrześcijańskich. Nie można „nie tęsknić”, zarówno za 
ubogacaniem się doświadczeniem maryjnym tradycji innych wyznań, 
jak również za dzieleniem się z nimi swoim.

Quanta est nobis via? Odpowiedź można znaleźć w dokum en
cie Grupy z Dombes: Według świętego Jana wszystko zostało „wy
pełnione”, gdy Jezus powierzył swoją matkę i swojego ucznia sobie 
nawzajem. Znajdując w  ten sposób Maryję obecną w  Bożym planie 
oraz u samych początków komunii świętych, wierzymy, że jesteśmy 
wezwani, jedni i drudzy, razem z  rzeszą świadków historii zbawienia,
1 RM 30.
2 Por. P. NEUNER, Teologia ecumenica (Biblioteca di teologia contem poranea, 

110), Brescia 2000 , 278-279.
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do stałego nawracania się do Jezusa, Chrystusa, „poczętego z  Ducha 
Świętego i narodzonego z Maryi Dziewicy” (nr 337).

Niniejsza bibliografia została podzielona na trzy części: 1) infor
macje związane z historią powstania dokum entu; 2) różnojęzyczne 
wydania tekstu; 3) komentarze i prezentacje.

Jak każda bibliografia, także i prezentow ana poniżej, grzeszy 
niekompletnością, ale zawsze jest dobrym punktem  wyjścia do dal
szych poszukiwań i uzupełnień.

I. Historia redakcji tekstu

BLANCY, A., JOURJON, M ., Marie et le Groupe des Dombes, „Unité 
des Chrétiens” 95(1994) 31-33.

Cronique des Églises, „Irénikon,, 67(1994) 392-393.
Cronique des Églises, „Irénikon,, 68(1995) 414-415.
Projet du Groupe des Dombes, „Foyers Mixtes,, 111(1997) 5-6. 
TARTIER, J., La session 1996 du Groupe des Dombes (2-6 septem

bre 1996), „Unité des Chrétiens,, 1997, nr 105, 29. 
Oecuménisme, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des 

saints, „La Documentation Catholique,, 94(1997) 271.
RUH, U., Ö kum ene: evangelisch-katholische Verständigung über 

Maria, „H erder Korrespondenz,, 52(1997) nr 4, 172-174. 
Oecuménisme, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des 

saints, „La Documentation Catholique” 95(1998) 719.
Session du Groupe des Dom bes, consacrée à M arie, „U nité des 

Chrétiens” 109(1998) 39.
TURCKHEIM, G., Marie des Dombes, „LiActualité religieuse dans 

le m onde” 163(1998) 14.

II. Edycje tekstu

Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion 
des saints. I. One lecture oecuménique de l ’histoire et de l’Écriture, 
Bayard Éditions, Paris 1997.

Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion 
des saints. 11. Controverse et conversion, Bayard Editions, Paris 1998.

Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion  
des saints. 1. Une lecture oecumenique de l ’histoire et de l ’Écriture. 
11. Controverse et conversion, Bayard Editions-Centurion, Paris 1999.



Gruppo di Dombes, Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei 
santi, Edizioni Qiqajon-Comunità di Bose, M agnano 1998.

Grupo de los Dombes, Maria en el designio de Dios y  la comunión 
de los santos: I. En la historia y  en la Escritura, „Dialogo ecumèni
co” 33(1998) 69-137.

Groupe des Dombes, Maria in Gottes Heilsplan und in der Gemein
schaft der heiligen, Verlag O tto Lemeck, Frankfurt am M ain -  Bo- 
nifatius Verlag, Paderbon 1999.

G rupa z Dombes, Maryja w  Bożym plante i w  kom unii świętych, 
„Salvatoris M ater” 3(2001) nr 4, 271-407.

III. Komentarze i prezentacje

BEAUPÈRE, R., II metodo del Gruppo di Dombes e il documento su 
Maria, „Ambrosius” 75(1999) 101-109.

BERTALOT, R., ree.: „Theotokos” 6(1998) nr 2, 639-640.

BLANCY, A., Marie et la Réforme. Les protestants et le Document 
du Froupe des Dombes sur Marie, „Nouvelle Revue Théologique” 
71(1999) 23-40.

B O T T O N I, G ., Per la conversione delle Chiese, „A m brosius” 
75(1999) 201-207.

BOUREUX, C., Marie dans le dessein de Dieu et la communion des 
Saints, par le groupe des Dombes, „Lumière et Vie” 47(1998) nr 239, 
86-92.

BRUNI, G., Maria nel disegno di Dio e nella comunione dei santi. 
Introduzione al Docum ento del Gruppo di Dombes, „Theotokos” 
6(1988) 223-250.

BRUNI, G., La testimonianza della Scrittura su Maria e la confessione 
della fede, „Ambrosius” 75(1999) 111-126.

BRUNI, G., Chiavi di lettura del documento su Maria del Gruppo di 
Dombes, „M arianum ” 62(2000) 289-317.
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CALZOLARO. A.M., La Madre di Dio nel dialogo ecumenico: co
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DAMINELLI, G., Uno spiraglio nel dialogo ecumenico su Maria, 
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47(1998) nr 240, 81-88.
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29(1998) 506-520.
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alità” 1998, nr 4 (809) 100.

FONTANIEU, P., Marie dans le dessein de Dieu et la communion des 
saints, „Amitié juin” 1998, nr 2, 3-8.

GONZALEZ M ONTES, A., Pròlogo para una lectura católica y ecu
mènica del acuerdo sobre Maria del grupo de les Dombes, „Dialogo 
ecumènico” 35(2000) 403-413.



GRELOT, P., Marie Mère de Jésus dans les Écritures, „Nouvelle Re
vue Théologique” 71(1999) 59-71.
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Valori e limiti, „M arianum ” 62(2000) 319-345.
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PARMENTIER, E., Marie dans la communion des saints. Perspectives 
oecuméniques, „Ephemerides Mariologicae” 50(2000) nr 1, 65-86.

PERRELLA, S., Maria di Nazareth nel mistero di Cristo e della Chiesa 
tra il Vaticano II e la Tertio millennio adveniente (1959-1998), „M a
rianum ” 60(1998) 516-522.
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